
      O grupo PET—FLORESTAL em 2010 

conseguiu atingir suas metas estipula-

das ao inicio do ano. Logo  atuando nas 

áreas de extensão, ensino e pesquisa.  

Ao inicio das atividades os petianos visi-

taram a propriedade do Sr. Galvan, a 

qual através do pedido do mesmo será 

implantado um bosque demonstrativo de 

espécies nativas madereiras. Após, co-

mo umas das metas para o grupo, houve 

a interação do PET—FLORESTAL com os 

de agronomia UTFPR-PB e UFSM-RS, 

ZOOTECNIA UTFPR-DV e UFSM—RS . 

     Ao decorrer do ano cada petiano este-

ve atuando em um projeto de pesquisa 

com seu professor orientador, logo pro-

duzindo trabalhos publicados, tanto na 

área de pesquisa quanto em extensão, o 

qual foi apresentado  quatro trabalhos 

em Londrina - PR . 

    O grupo atuou também na organização 

de eventos como I Semana Acadêmica 

de Engenharia Florestal e II Semana do 

Meio Ambiente, Palestra com Luis Pasco-

alli intitulada por “Planejamento do De-

senvolvimento Rural Sustentável do Mu-

nicípio de Chopinzinho”, Expovizinhos, 

EXPOUT e a Maquete Ambiental, entre 

outros.  

     Em síntese, essas foram as principais 

atividades realizadas pelo PET Florestal 

durante o ano de 2010. A avaliação das 

mesmas foi positiva por seus integrantes 

e pretende-se melhora-las para o ano de 

2011 para que estas possam contribuir 

para a melhor formação acadêmica dos 

petianos e demais graduandos do curso 

de Engenharia Florestal. 

O que fez o PET 

em 2010? 
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Nesta edição: 

Entre os dias 27 e 29 de outubro, alunos e pro-

fessores do curso de Engenharia Florestal e 

Zootecnia do Campus Dois Vizinhos, integran-

tes dos grupos PETs dos cursos, estiveram pre-

sentes no 4º Congresso Nacional de Extensão 

Universitária, realizado nas cidades de Londri-

na e Arapongas, Norte do Paraná. 

 No evento, os acadêmicos, além de assistirem 

conferências sobre temas ligados à extensão 

universitária, tais como empreendedorismo, 

redes sociais, projetos sustentáveis, entre ou-

tros, também realizaram apresentação de 15 

trabalhos de extensão realizados pela UTFPR, 

enfocando o tema nas áreas de atuação dos 

cursos, principalmente ligados à produção ani-

mal, ciências florestais, educação, meio ambi-

ente e educação ambiental. 

 Além do evento, os alunos também visitaram 

as áreas experimentais das Universidades Es-

taduais de Londrina e Maringá, conhecendo 

instalações, experimentos, professores e de-

mais servidores das instituições. 

 De acordo com os participantes do evento, o 

mesmo foi de grande valia para a realização de 

contatos e conhecimento de outras atividades 

de extensão universitária realizadas pelas uni-

versidades e escolas presentes. 

PET—Florestal e Zootecnia 

participa do 4°Congresso 

Brasileiro  de Extensão 

Universitária:   

E em Dois Vizinhos: 

Ciclo de debates do novo código 

florestal 

Enquanto isso,  no Brasil; 



: o papel do sistema silvi-

pastoril (SSP) nas proprie-

dades de pequeno e médio 

porte é conciliar produção 

de biomassa e conforto 

animal. A sombra, numa 

pastagem, sendo artificial 

ou com árvores nativas e/

ou exóticas garante ao 

gado algumas horas de 

melhor conforto, o que irá 

refletir na qualidade de 

produtos, reprodução, 

leite, carne. Com a inser-

ção do sistema de sombre-

amento, além de garantir 

uma segunda renda 

(produção de madeira), ele 

proporcionará uma melhor 

qualidade para o gado, 

criando um microclima 

favorável para a pastagem, 

aeração do solo, propor-

cionando maior ciclagem 

de nutrientes e o incre-

mento da matéria orgânica 

(TRECENTI, 2008). 

 Pesquisadores da 

Embrapa Gado e Leite em 

pesquisa com produção de 

leite em uma determinada 

área com o SSP, outro sem, 

chegaram a conclusão que o 

gado permaneceu 69% do seu 

tempo à sombra em dias mais 

quentes. Durante o período 

seco, o ganho de peso variou 

com o tipo de pastagem, sen-

do maior no sistema silvipas-

toril com estilosantes (326 g/

dia), em relação ao observa-

do na braquiária sem som-

breamento (226 g/dia). 

A inclusão de árvo-

res nas pastagens atinge dire-

tamente o ecossistema me-

lhorando o microclima, pro-

curando chegar próximo aos 

ecossistemas naturais, sendo 

menos agressivo ao ambien-

te, garantido um aumento no 

estoque de carbono (C) nes-

ses sistemas, amenizando o 

chamado aquecimento global 

(GUTMANIS, 2002). 

O SSP é um sistema 

que ajuda principalmente o 

pequeno produtor que pos-

sui uma propriedade peque-

na, que além de produzir 

gado (corte ou leite) poderá 

utilizar o mesmo espaço para 

produzir madeira. Para tanto, 

precisará definir qual o desti-

no da madeira. Isso implicará 

a espécie a ser plantada, o 

espaçamento, a cobertura do 

solo, se suporta mais ou não 

o sombreamento, etc. 

Dentro desse con-

texto, o emprego de sistemas 

silvipastoris tem sido visuali-

zado como uma importante 

alternativa de uso sustentado 

da terra, principalmente na-

quelas áreas potencialmente 

sujeitas à degradação e, tam-

bém, como uma nova fonte 

de agregação de valor econô-

mico na propriedade rural 

através da exploração de 

madeiras e frutos (VEIGA & 

SERRÃO, 1994). 

 

    Trabalho realizado pelo 

Prof.: Dr. Eleandro José Brun. 

Coordenação do Curso de 

Engenharia Florestal, em con-

junto com o acadêmico Elton 

Valente. 

Trabalho de pesquisa realizado pelo petiano Elton :     
 
Produção de biomassa à partir do sistema silvipastoril em 
pequenas propriedades do sudoeste do paraná. 
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Novos Petianos: 

A seleção para os quatro novos bolsistas PET aconteceu no dia 18 de novem-

bro de 2010, com 16 candidatos inscritos, os quais pertenciam desde o 2° ao 

5° período. Ao final do processo seletivo ingressaram no grupo PET—

FLORESTAL: Aline A. Ludvichak, Nicolas M. de Brito, Larissa R. Topanotti, 

Paula H. Pereira e Lucas D. Perin que entrou no lugar do Petiano Elton, sendo 

que há mais dois voluntários,  Sidinei Dallacort e Suzamara Biz. 
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              Em florestas im-

plantadas de Pinus e de 

Eucalyptus, as formigas cor-

tadeiras, saúvas e quen-

quéns, destacam-se como 

as principais pragas especi-

almente nas fases de pré-

corte (áreas de reforma ou 

condução da floresta) e 

imediatamente após o 

plantio ou no início da 

condução de brotação.  

 O controle bioló-

gico é uma das alternativas 

para minimizar o uso irra-

cional do controle químico 

e os impactos ambientais 

decorrentes disso, associa-

dos ao uso de princípios 

ativos danosos ao meio 

ambiente. Os principais 

organismos utilizados para 

o controle de insetos são 

microorganismos entomo-

patogênicos , em especial 

fungos e nematóides. Atu-

almente, trabalhos estão 

sendo desenvolvidos com 

fungos da espécie Beauveria 

bassiana, Metarhizium aniso-

pliae e Isaria fumosorosea, 

verificando a eficiência no 

controle desses insetos.  

 Neste sentido, é 

notável que ainda existe 

muito a ser pesquisado na 

área de controle biológico 

dessa e de outras pragas e, 

mesmo já existindo resul-

tados importantes sobre o 

tema, ainda são escassos 

trabalhos com a utilização 

de produtos alternativos, 

com o uso de produtos a 

base de extratos vegetais 

para controle destas pra-

gas 

 Assim, o presente 

trabalho tem como objeti-

vo avaliar a atividade inseti-

cida de extratos etanólicos 

e aquosos de arruda (Ruta 

graveolens) e alho (Allium 

sativum) no controle da 

formiga cortadeira Atta sp. 

(Hymenoptera: Formicida-

e). 

             Os resultados 

obtidos com maior ativida-

de inseticida foi comprova-

da com extrato etanólico 

de arruda, sendo que ao 

longo do tempo continuou 

provocando mortalidade 

mesmo na menor concen-

tração, sendo essas: 2,5%, 

5%, 10% e 20%  .Os extratos 

de alho, tanto etanólico 

quanto aquoso, provoca-

ram mortalidade significati-

va, principalmente nas mai-

ores concentrações. Já o 

extrato aquoso de arruda 

apresentou baixa atividade 

inseticida. 

             Os integrantes 

desta pesquisa são: Erick 

Martins Nieri (Bolsista PET

-Florestal), Paulo Henrique 

Jung (Bols ista PET-

Florestal), Ana claudia da 

Silveira (Estagiaria PRO-

EX), Rhaisa de Carvalho 

Mariano, os quais são ori-

entados pela Profa. Dra. 

Michele Potrich. Atualmen-

te a equipe está testando 

espécies de fungos para tal 

controle e outros dois 

extratos vegetais, porém 

nos experimentos em an-

damento será utilizada uma 

dieta com o intuito de pro-

longar a vida das formigas, 

acarretando assim em da-

dos mais concretos. 

Trabalho de pesquisa realizado pelo petiano Erick : 
 
Atividade inseticida de extratos vegetais sobre a formiga-

cortadeira atta sp. (hymenoptera: formicidae) 



A análise entomofaunica con-

siste em avaliar a quantidade e 

a diversidade de insetos em 

uma determinada área, atra-

vés de sua coleta manual ou 

com o uso de armadilhas. Essa 

tem sido utilizada para avaliar 

a qualidade ambiental de um 

local, pois os insetos têm se 

revelado excelentes bioindica-

dores. Além disso, a análise 

pode revelar a presença de 

insetos-pragas em plantios 

homogêneos, como de Pinus 

sp. e Eucalyptus sp. 

  A captura de inse-

tos pode ser feita através de 

métodos diretos ou indiretos. 

Um dos métodos diretos 

consiste na catação manual de 

insetos e os métodos indire-

tos consistem na captura 

através de armadilhas. Há 

vários tipos de armadilhas, 

como a luminosa, a do tipo 

Malaise, a de solo e a por 

atração de cores. A escolha 

da armadilha é um dos quesi-

tos fundamentais para a reali-

zação da análise, tendo em 

vista que cada armadilha é 

adequada para um grupo de 

insetos. 

 Após a captura, os 

insetos são coletados, identifi-

cados e os dados são analisa-

dos em programas estatísticos 

para a obtenção de resulta-

dos. 

 Durante o estágio 

em Itamonte/MG, foi instalado 

o primeiro experimento que 

objetivava testar a armadilha 

do tipo Malaise para fazer um 

estudo das ordens de insetos 

em um fragmento florestal, 

com floresta secundária em 

regeneração. Para realizar o 

estudo foram confeccionadas 

oitenta armadilhas tipo Malai-

se, contendo uma solução de 

água, açúcar e álcool como 

solução atrativa. Estavam 

posicionadas a cada 50 me-

tros na estrada de trilhas 

sendo vistoriadas durante 15 

dias. Os insetos eram captura-

dos e coletados a cada 48 

horas, durante os meses de 

janeiro e fevereiro de 2010. 

Foram catalogados 6191 inse-

tos, sendo encontradas 10 

ordens de insetos: Hymenop-

tera, Diptera, Coleoptera, 

Lepidoptera, Neuroptera, 

Thysanura, Blatodea, Odona-

ta, Ortoptera, Hemiptera. 

Com o trabalho foi perceptí-

vel notar que em locais onde 

a mata estava em estágio su-

cessional mais avançado, hou-

ve um maior número de inse-

tos capturados e maior diver-

sidade, o que revela os inse-

tos como bons indicadores de 

qualidade ambiental.  

 Num segundo 

momento foi instalado um 

experimento no Campus Dois 

Vizinhos da UTFPR. O traba-

lho teve como objetivo anali-

sar a atração dos insetos pelas 

diferentes cores (amarela, ver-

melha  e azul) nas armadilhas e 

comparar a diversidade de inse-

tos entre talhões de Pinus sp. e 

Eucalyptus sp.. Foram confeccio-

nadas armadilhas adaptadas do 

tipo ―garrafa armadilha‖ pinta-

das com tinta para tecidos nas 

cores vermelha, amarela e azul 

para parte interna e externa-

mente todas de preto. Em cada 

fragmento foram instaladas 

aleatoriamente 24 armadilhas, 

sendo oito armadilhas de cada 

cor. As coletas foram feitas a 

cada 48 horas sendo realizado 

um total de nove coletas. Foi 

possível verificar que a armadi-

lha amarela apresentou a maior 

atração por insetos, seguida 

pela azul e vermelha e que a 

diversidade de insetos no talhão 

de Eucalyptus sp. foi maior que 

no talhão de Pinus sp. Isso  re-

vela que a armadilha amarela 

pode ser utilizada em estudos 

entomológicos, devido ter gran-

de atração aos insetos. 

 Um t e r ce i r o 

experimento será instalado no 

1° semestre de 2011 no Cam-

pus Dois Vizinhos da UTFPR, 

com o objeto de monitorar e 

comparar a diversidade de inse-

tos durante um ano nas planta-

ções de Pinus sp., Eucalyptus sp., 

Uva-do-japão (Hovenia Dulcis) e 

na Floresta nativa da Trilha 

Ecológica do Campus.  

 

Trabalho de pesquisa realizado pelo petiano Paulo : 

Análise entomofaunica  

Integrantes: Paulo Henrique Jung 

(Bolsista PET), Erick Martins 

Nieri (Bolsista PET), Ana Cláudia 

da Silveira ( Estagiária PROEX) e 

Rhaisa de Carvalho Mariano 

Orientadora: Michele Potrich 

Áre a  de  concen t ra ç ão : 

Entomologia Florestal 
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A espinheira-santa 

(Maytenus muelleri Schwancke) é 

uma planta da família Celastrace-

ae, espécie subtropical medicinal 

e ornamental nativa da América 

do Sul. Ocorre nas bordas de 

matas de araucária, sub-bosques, 

capões e em matas ciliares dos 

estados do sul do país, em São 

Paulo e Mato Grosso do Sul, 

bem como no Paraguai, Bolívia, 

Uruguai e leste da Argentina. É 

uma arvore de pequeno porte 

ou arbusto com até 5m de altu-

ra, nativa da altitude da região sul 

do Brasil. As folhas são coriáceas 

e brilhantes, com margens provi-

das de espinhos e as flores são 

pequenas de cor amarelada. Os 

frutos são de cor vermelha e 

possuem formato de cápsulas 

oblongas, deiscentes, contendo 1 

ou 2 sementes. Tradicionalmente 

suas folhas têm sido utilizadas 

para o tratamento de úlceras 

gástricas e duodenais, dispepsia e 

outros problemas gástricos. A 

espécie ainda apresenta proprie-

dades analgésicas, tonificantes, 

anti-sépticas, cicatrizantes das 

afecções da pele (acne, eczema, 

herpes e úlceras), laxativa e 

diurética. 

A propagação comer-

cial de mudas de espinheira-santa 

é realizada com material de ori-

gem seminal. Apesar de apresen-

tarem boa germinação, plantas 

oriundas de sementes possuem 

grande variabilidade quanto à 

morfologia e ao teor de metabó-

litos, não garantindo as caracte-

rísticas do material propagado. A 

estaquia é um método eficiente 

para a propagação e obtenção de 

material homogêneo, com carac-

teres genéticos desejáveis, pro-

duzidos a partir de matrizes 

selecionadas, uma vez que é a 

técnica mais utilizada pela viabili-

dade econômica, e permite o 

estabelecimento de plantios para 

multiplicação de genótipos sele-

cionados com menor custo e em 

curto período de tempo. A mini-

estaquia é uma técnica utilizada 

para a propagação clonal em Eu-

calyptus, a qual surgiu de um apri-

moramento da estaquia para con-

tornar as dificuldades de enraiza-

mento. Em Eucalyptus sp a propa-

gação clonal pela técnica de mini-

estaquia já é realidade em várias 

empresas florestais. 

O presente trabalho 

encontra-se em andamento e tem 

por objetivo aprimorar a propaga-

ção clonal de espinheira-santa por 

miniestaquia para a consolidação 

da técnica na produção de mudas 

da espécie, por meio da avaliação 

da produtividade de brotações de 

minicepas e da resposta de enrai-

zamento de miniestacas de espi-

nheira-santa. 

Os experimentos estão 

sendo realizados na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) Campus Dois Vizinhos, 

nas dependências da casa-de-

vegetação e estufa do Viveiro 

Florestal. Os frutos maduros 

foram coletados de plantas matri-

zes no município de Pinhais – PR, 

na Estação Experimental do Can-

guiri, Universidade Federal do 

Paraná. A semeadura foi realizada 

em bandejas com vermiculita e 

com irrigação manual sempre que 

houvesse necessidade. Cerca de 

três meses após a germinação, as 

plântulas foram transplantadas 

para copos descartáveis de 100 ml 

contendo substrato substrato 

orgânico e levadas para a estufa. 

Após o pegamento, as 

mesmas foram transplantadas para 

vasos de 3000 cm3 com mistura 

de 1:1:1 solo, vermiculita e subs-

trato orgânico, mantendo-se a 

irrigação manual. As plântulas 

receberão fertirrigação quinzenal-

mente composta de sulfato de 

amônio, superfosfato simples, 

cloreto de potássio e FTE BR12 

por quatro a seis meses e então 

sofrerão poda para conversão a 

minicepas, deixando-se de dois a 

três pares de folhas por planta. 

O monitoramento da emissão de 

brotações/minicepa será realiza-

do semanalmente. As coletas 

consecutivas para verificação da 

produção de miniestacas/

minicepa/coleta serão realizadas 

de acordo com a formação de 

material vegetativo suficiente 

para a instalação dos experimen-

tos de miniestaquia durante o 

ano, e também nos intervalos 

entre as instalações. 

As miniestacas apicais 

serão preparadas a partir das 

brotações coletadas das minice-

pas e confeccionadas com 2,5 a 5 

cm de comprimento, tendo as 

bases em bisel. As miniestacas 

serão tratadas em soluções alco-

ólicas (25% v/v) com diferentes 

concentrações de ácido indol 

butírico (IBA) e em soluções 

aquosas com diferentes concen-

trações de ácido naftaleno acéti-

co (NAA), por 10 segundos. 

Com a obtenção de mais infor-

mações sobre a técnica, espera-

se obter uma elevada produtivi-

dade média de brotações/

minicepa de espinheira-santa. 

Assim sendo, o sistema poderá 

ser considerado sustentável e 

viável, uma vez que, quanto mai-

or o número de brotações, mai-

or o número de miniestacas com 

possibilidade de enraizamento. E, 

por se tratar de uma espécie 

medicinal, ela será uma ferra-

menta para a clonagem de propá-

gulos selecionados em relação à 

produção de metabólitos secun-

dários, de interesse na área de 

farmacologia e na indústria far-

macêutica. 

 

Trabalho de pesquisa realizado pelo petiana Íris: 

ESTABELECIMENTO DE MINIJARDIM CLONAL E MINIESTAQUIA DE ESPINHEIRA-SANTA 

(Maytenus muelleri). 

Integr ante s :  Í r i s 

C r i s t i n a  B e r t o l i n i

( Bolsista PET),  

Joseane Cristina Gallo, 

Ana Suellem Sgarbi. 

 

Orientadora: Daniela 

Macedo de Lima. 



- Expoforest 2011 (Feira Florestal Brasileira); Dias: 11 a 15 de abril, Campinas e Mogi 

Guaçu – SP. 

Mais informações: http://www.expoforest.com.br/. 

 

- 14° SulPET; De 21 a 24 de abril de 2011. Florianópolis - SC . 

Mias informações: http://www.sulpet.ufsc.br/trabalhos. 

 

- 3° Feira Da Floresta; De 04 a 06 de maio de 2011. Gramado - RS. 

Mais informações : http://www.feiradafloresta.com.br .  

- II Seminário Sobre Inventario Florestal; De 4 a 6 de maio de 2011.Blumenau -SC. 

Mais informações: http://www.furb.br/especiais/interna.php?secao=2724. 

 

- 5º Simpósio Brasil-Alemanha de desenvolvimento sustentável preservação do clima e 

dos recursos naturais; De 18 a 22 junho de 2011 .Em Stuttgart . 

Mais informações: http://vivi-ambiental.blogspot.com/2011/01/5-simposio-brasil-

alemanha-de.html. 

 

- 12º SICONBIOL (Simpósio de Controle Biológico); Dias: 18 a 21 de julho de 2011, 

São Paulo -SP. 

Mais informações: http://www.seb.org.br/siconbiol2011/ . 

 

- XXXIII Congresso Brasileiro de Ciência do solo; Dias:  31 de julho a 5 agosto de 2011, Uber-

lândia-MG 

 Mais informações: http://sbcs.solos.ufv.br/solos/visao/index.php. 

 

- 6° congresso internacional de Bioenergia; De 16 a 19 de agosto de 2011. Curitiba - 

PR. 

Mais informações: http://www.eventobioenergia.com.br/congresso/br/index.php. 

 

- 29o SEURS (Seminário de Extensão Universitária da Região Sul); Dias: 22/08/2011 a 

24/08/2011; Foz do Iguaçu – PR. 

Mais informações: http://www.unioeste.br/. 

 

- X Congresso de Ecologia do Brasil; Dias: 18 a 22 de setembro de 2011, São Lourenço 

– MG. 

Mais informações: http://www.seb-ecologia.org.br/. 

 

- 15° Congresso Brasileiro de Arborização Urbana; De 6 a 11 de novembro de 2011. 

Recife - PE. 

CAMPUS DOIS VIZINHOS  

Eventos para 2011: 

Dicas Que Surgiram No  

I Seminário: Atitudes 

Cotidianas Que Melho-

ram o Meio Ambiente.  

 O Seminário ―Atitudes 

Cotidianas que melhoram o meio 
ambiente‖, realizado entre os dias 20 
e 24 de setembro de 2010, trouxe 

para a discussão de mais de 100 
alunos dos cursos do Campus Dois 
Vizinhos vários temas de importância 
fundamental para a melhoria do meio 

ambiente em nosso Campus, nas 

nossas casas e no município como 
um todo. A temática discutida versou 

sobre resíduos sólidos, resíduos 
orgânicos e sua compostagem, água e 
esgoto doméstico e zoonoses. Den-

tre as principais conclusões dos 
debates realizados no seminário 

estão: 
           -Melhorar as lixeiras instala-
das no Campus, havendo mais op-

ções de coleta (Ex.: orgânico, plásti-
cos, vidros, metais, outros); 

          -Realizar a instalação de caixas 
de areia em alguns pontos para fu-

mantes colocarem bitucas de cigarro;                                                                      

          -Eliminar completamente o 
uso de copos plásticos nos bebedou-
ros, principalmente nas áreas abertas 

do Campus, alternativamente que 
cada aluno tenha sua caneca persona-
lizada, podendo nisso haver até um 

divulgação do curso e do campus 
nessas canecas; 

          -Elaboração de uma cartilha 
sobre os procedimentos a serem 
adotados no Campus para melhorar 

condicionantes ambientais (lixo, 
esgoto, etc.); 

         -Enfatizar, no refeitório, a 
correta separação do lixo do almoço; 

         -Criação de uma composteira 
para o lixo orgânico do Campus; 

http://www.seb.org.br/siconbiol2011/
http://sbcs.solos.ufv.br/solos/visao/index.php
http://www.unioeste.br/
http://www.seb-ecologia.org.br/

